
Noua Generație 
Semințe de floarea-soarelui cu 
un conținut ridicat de acid oleic

ALTASUN
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ULEIUL CU 
CEA MAI MARE 
STABILITATE

40 de ani de cercetare privind 
ADN-ul semințelor ne-au 
consolidat experiența în privința 
semințelor de floarea-soarelui cu 
un conținut ridicat de acid oleic.

Implementăm cele mai 
recente tehnologii, pentru a 
oferi clienților noștri semințe 
de cea mai bună calitate.

Cunoaștem piața semințelor 
cu un conținut ridicat de ulei 
și am conceput o nouă 
generație de ulei de floarea-
soarelui cu un conținut foarte 
ridicat de acid oleic, care 
furnizează un ulei unic în 
industria alimentară.

Am dezvoltat un soi de semințe de floarea-soarelui cu un 
conținut ridicat de acid oleic (ALTASUN) și cu nivel al 
acidului oleic superior calitativ (C18:1, Omega-9), stabil 
într-o varietate de medii, care oferă un ulei unic.

CONȚINUT RIDICAT DE ACID OLEIC

CONȚINUT FOARTE RIDICAT DE ACID OLEIC



Acizi grași %

C16:0 2.8

C18:0 2.9

C18:1 91.1

C18:2 1.4

C20:0 0.4

C22:0 1.4

SAFA 7.5

MUFA 91.1

PUFA 1.4

PROFIL ACIZI GRAȘI

SAFA Acizi grași saturați 
MUFA Acizi grași monosaturați
PUFA Acizi grași  polinesaturați

• Conținut de acid oleic >90%

• Conținut de acid linoleic >2%

• Stabilitate ulei: 60hs Rancimat
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PARAMETRI DE CALITATE

Genetică avansată: ALTASUN  produce >90% niveluri
de acid oleic în medii diferite. 
Proprietatea intelectuală a Alta Seeds.

PARAMETRI VALOARE TIPICĂ METODĂ
Oleic Acid (%) 91.1 AOCS Ce 1-62

Indice de refracție (40°C) 1.4617 AOCS Cc 7-25

Indice de refracție (25°C) 1.4670 AOCS Cc 7-25

Densitate la 25° C (g/mL) 0.9091 AOCS Cc 10c-95

Vâscozitate (25° C) (cP) 94 Brookfield RVT

SAFA Total (%) 7.5

Stabilitate (OSI la 110°, ore) 60 Rancimat

Producții competitive. Producțiile ALTASUN 
de cereale și ulei se ridică la nivelul oricărui 
alt hibrid de floarea-soarelui de top, cu un 
conținut ridicat de acid oleic

+90%

SEMINȚELE NOASTRE



Pentru specificații și date despre produs, contactați:

Lucas Pan
Director produs global, floarea-soarelui

+33 (0) 663452063

lucas.pan@advantaseeds.com

Cercetare și 
dezvoltare pentru 
floarea-soarelui

Stații de cercetare 
și dezvoltare
pentru alte culturi

Biotehnologie și cercetare și 
dezvoltare  pentru floarea-soarelui

ALTA SEEDS - Prezență globală

ALTA SEEDS – Prezență globală


